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של האוכלוסייה הערבית
הכפרית לאסתאנבול,
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תקריות רחובות בפטיציות של האוכלוסייה הערבית
הכפרית לאסתאנבול1913‑1890 ,
מבוא
בשער המאמר:
מראה המושבה
רחובות בשנת
תרנ"ב ()1892
על רקע הפטיציה
של ראשי הכפר
זרנוקה ועשרות
ֻמח'תארי
כפרים מהאזור
נגד המושבות
היהודיות (ראו
איור בעמ' )113

בתולדות המפגש הראשוני בין המתיישבים היהודים אנשי העליות הראשונה והשנייה לאוכלוסייה
הערבית הכפרית בשלהי המאה התשע־עשרה ובראשית המאה העשרים תועדו סכסוכים לא מעטים
שנגעו לבעלות על קרקע ,גבולות חלקות ,זכויות מים ומרעה ,גנבות ותקיפות דרך .אפשר ללמוד על
עימותים אלו בעיקר ממכתבי המתיישבים הראשונים במושבות ,עיתונות התקופה ,דו"חות רשמיים
של ארגוני התיישבות ,פרוטוקולים של ועדי המושבות ,התכתבות בין גורמים רשמיים שהיו מעורבים
בהתיישבות הציונית (הפקידּות של הברון רוטשילד ,יק"א ואחרים) ,דו"חות ומסמכים קונסולריים וכן
מעדויות של אירופים שביקרו באזור 1.אולם מן השנים שקדמו לפריחת העיתונות הערבית ,שהחלה
לאחר מהפכת 'התורכים הצעירים' בשנת  ,1908ושהניבה בתוך זמן קצר ביותר עשרות עיתונים
חדשים ,אין כמעט בנמצא תיעוד המשקף ממקור ראשון ובלתי אמצעי את הדברים כפי שנראו מהצד
הערבי ,במיוחד מצד האוכלוסייה הכפרית והבדווית ,ששיעור יודעי קרוא וכתוב בקרבה היה נמוך
ביותר 2.גם לאחר מהפכת  1908ייצגה השתקפות האירועים בעיתונות הערבית בעיקר את נקודת
המבט של האוכלוסייה הערבית העירונית המשכילה .באותה עת גברה מודעותו של ציבור זה לפעילות
הציונית באזור הכפרי של ארץ־ישראל ,הוא נחשף לסכסוכים בין המתיישבים לכפריים ,והחל להפגין
הזדהות עם הכפריים בהעניקו לסכסוכיהם עם המתיישבים ממד פוליטי ,כפי שהיה למשל בתקרית
הידועה בכפר אלפולה בעמק יזרעאל בשנת  1910ובמאבק סביב הקמת מרחביה על אדמותיו3.
מסמכים שנמצאו לאחרונה בארכיון העות'מאני באסתאנבול 4מאפשרים לבחון ממקור ראשון
את היחסים והתקריות בין המתיישבים היהודים לאוכלוסייה הערבית הכפרית מנקודת ראותם של
1

2
3

4

ראו לדוגמה על היחסים עם הערבים בזיכרונות של בני התקופה :ח' חיסין ,מסע בארץ המובטחת ,תרגם ח' בן־עמרם,
תל־אביב תשמ"ב; הנ"ל ,מרשומות אחד הביל"ויים ,תרגמה וערכה ש' לסקוב ,ירושלים תשנ"א; בנתיב הביל"ויים:
זכרונות ישראל בלקינד ,בעריכת ר' אהרנסון ,תל־אביב תשמ"ג; א' זאב הלוי לוין־אפשטיין ,זיכרונותיי ,תל־אביב תרצ"ב;
א' שייד ,זכרונות על המושבות היהודיות והמסעות בארץ ישראל ובסוריה ,1899‑1883 ,תרגם א' אמיר ,ירושלים תשמ"ג.
על שיעור יודעי קרוא וכתוב בארץ־ישראל בסוף המאה התשע־עשרה ראוA. Ayalon, Reading Palestine: Printing :
and Literacy, 1900–1948, Austin, TX. 2004, pp. 16–32
N. Mandel, The Arabs and Zionism before World War I, Berkeley 1976, pp. 66–70, 214–217; R. Khalidi,
.Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, New York 1997, pp. 89–117, 119–144
תקרית אלפולה התרחשה כאשר ניסו להקים יישוב יהודי על אדמות שרכשה 'קרן קיימת לישראל' מאליאס סורסוק
מביירות .אנשי הכפר ,שעיבדו את האדמות באריסות ,התנגדו למכירתן ליהודים ,ובעידוד המושל המקומי של מחוז
נצרת ,שוקרי אלעסלי ,והעיתונות הערבית עשו כל אשר לאל ידם למנוע את מימוש רכישת הקרקע ואת הקמת היישוב
מרחביה.
אׁש ַּבקאנליק ַד ְו ֶלת ַא ְרשיבי ,להלן :באשבקאנליק) ,שנמצאים בו כיום
מדובר בארכיון משרד ראש הממשלה התורכי ַ(ּב ְ
המסמכים מהתקופה העות'מאנית .זהו הארכיון העות'מאני הגדול בעולם ואחד החשובים ביותר לחקר המזרח התיכון
הפרה־מודרני ואף זה המודרני.
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בדווים באזור
ח'רבת דוראן,
ראשית שנות
התשעים של המאה
התשע־עשרה

התושבים הערבים .נפתח לפנינו כיוון מחקר חדש ,אשר יכול להרחיב את הידוע לנו על המפגש
הראשוני בין המתיישבים היהודים לאוכלוסייה הכפרית .מקורות אלה מאפשרים מבט מלמטה על
מהלך האירועים ועשויים להבהיר ניואנסים היסטוריים ותרבותיים אשר השפיעו על המפגש הראשוני
בין האוכלוסיות ,ושכמעט אי אפשר ללמוד עליהם ממקורות אחרים ,אלא באמצעות מידע שהועבר
אלינו באמצעות מתווכים למיניהם ,שמידת היכרותם עם מושא כתיבתם הייתה לרוב חלקית .גם אם
המקורות החדשים אינם משנים באופן מהותי את תמונת המפגש הראשוני בכללותה כפי שהצטיירה
מהמקורות המוכרים ,עולה מהם תמונה מורכבת ומדויקת יותר של האירועים ,בהקשרם המרחבי
והחברתי הנכון ובתוספת ניואנסים חברתיים היסטוריים.
במאמר זה אעסוק כמקרי בוחן בשתי פטיציות שנשלחו לאסתאנבול מטעם האוכלוסייה הכפרית
שבאה במגע עם אנשי המושבה רחובות .הראשונה היא פטיציה של הבדווים של סיטריה — הידועים גם
אבו־אלפצל והבדווים של ח'רבת דוראן — שישבו ממזרח למושבה ,וששלחו בשלהי 1890
ֿ
בשם ערב
פטיציה לאסתאנבול כנגד המתיישבים ברחובות .השנייה היא פטיציה של אנשי הכפר זרנוקה (زرنوقة,
מבוטא לרוב בעברית זרנוגה) ותומכיהם בכפרים הסמוכים אשר נשלחה בשנת  1913לאסתאנבול
בעקבות תקרית קשה עם אנשי רחובות .מתוך הערכת הפטיציות כמקור היסטורי שאפשר ללמוד
ממנו על התנהלות המפגש של המתיישבים עם האוכלוסייה הכפרית ,ומתוך השוואת הדברים לידוע
לנו על האירועים ממקורות ציוניים ,ברצוני להראות את מורכבות המפגש בין שתי האוכלוסיות ,את
מקצת ממדיו החסרים לנו כיום במקורות אחרים ,ואת פוטנציאל הפטיציות הללו ודומותיהן כמקור
היסטורי.
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הפטיציות כמקור היסטורי
לא פעם שולחי פטיציות לא כתבו אותן בעצמם אלא נעזרו בכותבים מקצועיים ,ולפיכך עולה שאלת
ערכן ומאפייניהן כמקור היסטורי .פטיציות לשליט הן תופעה גלובלית שהיו לה וריאציות רבות
בחברות שונות במרוצת הדורות מאז המצאת הכתב .בעולם האסלאמי יש למוסד הפטיציות לשליט
שורשים עמוקים מאוד ,מן המאות הראשונות לאסלאם ,כחלק מתפיסת השליט כמי שרודף צדק
ואמּון על הבטחת צדק לנתיניו .באימפריה העות'מאנית התקיים מוסד הפטיציה בגלגול כזה או אחר
ַ
מאז ראשית ימי האימפריה .בעיקרון כל נתין עות'מאני ,ולו פלאח או נווד במחוז הרחוק ביותר,
היה רשאי לשלוח פטיציה ישירות אל הסֻ לטאן ,מעל ראשם של כל דרגי הממשל והביורוקרטיה,
ולדרוש צדק .עם זאת בהתחשב במרחקים הגדולים של הפרובינציות מהשלטון המרכזי ,ברור כי
מוסד הפטיציה היה נגיש יותר לבעלי יכולת שעמדו לרשותם אמצעים לארגן הפטיציה ,לשלחה
ולדאוג שתגיע ליעדה ,ושיטפלו בה כראוי במוסדות השלטון עד קבלת ההחלטה המבוקשת ומתן
הוראות אפקטיוויות ליישומה5.
הפרישה הרחבה של מערך שירותי הדואר והטלגרף באימפריה העות'מאנית במחצית השנייה של
המאה התשע־עשרה שיפרה מאוד את הקשר בין המחוזות למרכז האימפריאלי ,ושליחת פטיציות
לאסתאנבול הפכה לקלה ומהירה .כל נתין ,בדווי ,כפרי או עירוני ,יכול היה להיכנס לסניף הדואר
והטלגרף הקרוב למקום מגוריו ולשלוח במחיר נמוך יחסית פטיציה בצורת טלגרף או מכתב ,בעוד
בעבר היה התהליך מסובך יותר וכלל ארגון משלחת לאסתאנבול או נסיעה לשם באופן יחידני או
לחלופין שליחת הפטיציה דרך
הקאדי המקומי .עם זאת מאחר שהרוב המוחלט של האוכלוסייה
ֹ
בתקופה הנדונה לא ידע קרוא וכתוב ,ומאחר שצריך היה להגיש פטיציות לפי כללי כתיבה וביטוי
נוקשים ,שיאפשרו את קבלתן וטיפול ראוי בהן באסתאנבול ,ושיגדילו את הסיכויים לזכות למענה,
ברור מדוע נכתבו רוב הפטיציות בידי כותבי פטיציות מקצועיים .הללו ,הקרויים ערזוחאלג'ים6,
ישבו בשוק ,בכניסה למסגד ,סמוך לסניף הדואר והטלגרף או בבתי קפה ,והציעו את שירותיהם לכל
דורש תמורת תשלום7.
הערזוחאלג'ים היו משכילים יחסית ,בעלי ידע כללי בחוק ומשפט ויכולת ביטוי גבוהה ,והיו
מסוגלים לכתוב על פי חוקי הכתיבה וכללי הסגנון המקובלים בהתכתבות בין הנתינים בפרובינציות
לסלטאן ונציגיו באסתאנבול .נראה כי לרוב כתבו על פי ספרי הדרכה שהסבירו כיצד יש לכתוב
פטיציות אל גורמים שונים ולהתאים את המסר לסוג הפנייה הנדרש ולגורם שאליו פנו 8.אם כן
5
6
7
8

S. Faroqhi, ‘Political Initiatives “From the Bottom Up” in the Sixteenth and Seventeenth Century Ottoman
Empire: Some Evidence for Their Existence’, idem (ed.), Coping with the State: Political Conflict and Crime in
the Ottoman Empire, 1550–1720, Istanbul 1995, p. 10
ערדחאל היא פטיציה (מילולית :הצגת מצב) .בתורכית נהגית מילה זו ערזוחאל .הסיומת ג'י בתורכית
בערבית ֹ
עות'מאנית מציינת בעלי מקצוע .הריבוי ־ים הוא צורת הריבוי בעברית למונח כותבי פטיציות.
על כותבי הפטיציות ראו :ג' א־דין אלקאסמי וח' אלעזם ,קאמוס א־סנאעאת א־שאמיה ,ב ,פריז  ,1960עמ' .308‑307
למדריך לכתיבת פטיציות ומכתבים המיועד לציבור הרחב ראו לדוגמה :י' אפנדי א־שלפון ,תרג'ומן אלמוכתבה,7
ביירות .1887
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נשאלת השאלה אם הפטיציות שאנו מוצאים כיום ,ושנכתבו בידי כותבי פטיציות מקצועיים ,הן
ביטוי אותנטי לרגשות האוכלוסייה הכפרית והבדווית ,מאווייה ,רצונותיה ותרבותה ,או שמא מדובר
רק בתבניות ספרותיות סטראוטיפיות ללא כל ייחוד ( ?)topoiבמאמר זה אשווה פטיציות כפריות
שנכתבו בידי כותבים מקצועיים לגרסאות של המתיישבים היהודים הראשונים לאותם אירועים.
מתוך השוואה זו ַאראה כי מבעד למוטיבים ,לסגנון ולתבניות הביטוי השגרתיים ולדרישות המעמד
משתקפת בהחלט גרסת הכפריים והבדווים ,כפי שהועלתה על הכתב בידי הערזוחאלג'ים בהדגשת
היבטים מסוימים ובהשמטת אחרים כדי לחזק את טענות העותרים ולשפר את סיכויי פנייתם להיענות
במרכז האימפריאלי 9.לשם השוואה ,ג'ון צ'לקרפט ,שהתחבט בסוגיה זו בדונו בפטיציות שנשלחו
הח'דיו ,השליט ,במצרים במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה ,הגיע למסקנה שאין לראות
אל ֶ
בפטיציות תבנית ספרותית בלבד אלא אפשר ללמוד מבין השורות של הטקסט הפורמלי על עולמם
הערכי של הפלאחים:
בכל [ ]...הפטיציות והדיווחים הפלאחים הביעו את נאמנותם העיוורת לשרים ,לח'דיו ולצדק שלו .ככלל
הם השתמשו בשפת תלונה שהייתה מקובלת על השלטון בהקשר של הבדלי כוח בולטים ,שבו מילה שגויה
יכלה לעלות להם בהפסד בעתירתם ,בפרנסתם ואף בחייהם .במילים אחרות ,אינטרסים חברתיים שהובעו
לה ְבנוׂת אפילו את
בפטיציות לא היו חלק מעולמם האותנטי של הפלאחים .עם זאת אף ששפות העילית עזרו ַ
אופי הדרישות שהועלו על ידי פלאחים ,שפות אלה היו בה במידה צבועות ומוגדרות ואף מעוצבות על ידי
עולמם של הפלאחים עצמם .המפגש בין העותר לשליט ,למרות היותו א־סימטרי מאודִ ,אפשר גם דו־שיח
בכך שהפלאחים עיוותו ,מחו ואף עיצבו חלקית בעצמם מושגים רשמיים .שיתוף פעולה עם כותבי פטיציות
היה חלק הכרחי של מבנה 'שגוי' זה ולא סתם שכבה חדשה של ייצוג לא אותנטי ומדכא.

המפגש של אנשי רחובות עם הבדווים של סיטריה1890 ,
רחובות הוקמה בשנת  1890בידי אגודת 'מנוחה ונחלה' ,שמרכזה היה בוורשה .האדמות שעליהן
הוקמה המושבה 10,600 ,דונם בקירוב ,נקנו בתיווך יהושע חנקין ,מידי בעלי אדמות תושבי יפו.
הללו נמנו עם שכבת בעלי הקרקעות ה'נעדרים' ,תושבי הערים ,שצמחו בעשורים שאחרי חקיקת חוק
הקרקעות העות'מאני של  ,1858כאשר הצליחו להעביר לידיהם חלקות אדמה גדולות 10.עם עלותם
לקרקע גילו מתיישבי רחובות כי חלק מהאדמות במזרח השטח שקנו מעובדות בידי בדווים שהתגוררו
בסמוך 11.מכיוון שהללו זרעו לפני כן את תבואת הקיץ ,הנחשבת טובה פחות מבחינה כלכלית,
J. Chalcraft, ‘Engaging the State: Peasants and Petitions in Egypt on the Eve of Colonial Rule’, IJMES, 37 9
(2005), pp. 308–309
 10קבוצת בעלי קרקעות זו מכונה בספרות המקצועית  ,absentee landlordsשכן מקום מושבּה היה לרוב הערים הגדולות,
במיוחד ערי החוף המתפתחות של הלוונט ,כגון ביירות ,יפו וחיפה.
 11על קבוצה זו ראו :ד' גרוסמן ,האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי :תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה
העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי ,ירושלים תשס"ד ,עמ' W. Khalidi, All That Remains: The Palestinian ;35
 .Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Washington, DC 1992, pp. 356–357על יחסי רחובות
בשנותיה הראשונות עם שכניה הערבים ראו :י' רואי' ,יחסי רחובות עם שכניה הערבים ,'1914‑1890 ,הציונות ,א
(תש"ל) ,עמ' .203‑150
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למטה :מייסדי אגודת 'מנוחה ונחלה'
בוורשה ומפת אזור רחובות.1890 ,
שני משמאל :אליהו לוין־אפשטיין,
ראש ועד המושבה בשנותיה הראשונות
משמאל :כותרת נייר המכתבים של
האגודה

הוחלט לאפשר להם להשלים את גידול תבואת
החורף ,הנחשבת כדאית הרבה יותר .כך כתב על
הדברים בזיכרונותיו אליהו לוין־אפשטיין ,ראש
ועד המושבה רחובות בשנותיה הראשונות:
כאמור ,הכילה אדמת דורן קרוב לעשרת אלפים ושש
מאות דונמים .מאלה היה בעל הקרקע הקודם נותן
לחכירה לבידואים שש מאות דונמים בערך ,והיו
אלה שכנים קרובים ,בעלי מיצר ,לרחובות .בהיותינו
אנשים חדשים בארץ ,אשר את שפתה לא ידענו,
ומנהגי המקום זרים לנו ,נפלה התגרה הראשונה
בינינו ובין הבידואים בעת שאלו זרעו את אדמתם.
אנחנו הבינונו ,כי אחרי אשר קנינו את האדמה,
ִׁשלמנו מחירהִ ,קבלנו שטרי־קניה מאת הממשלה —
הרי אנחנו בעלי הארץ ,ואין לאחר דעה עמנו .לכן
לא חפצנו כי הבידואים ,הם ונשיהם וטפם ומקניהם,
יבואו וישבו על אדמתנו .אנחנו נטענו כרמים ,ויראנו
פן ישחיתום מקניהםִּ .בקשנו מהם כי יעזבו את
הארץ ,והם טענו כי חכרו את אדמתם לשנתים ,וזרעוה רק פעם אחת ,תבואת קיץ ,לכן רשאים הם לזרעה תבואת־
לקצרּה ,לדושּה ,מלאכה שתארך כל ימות הקיץ ,ואחרי כן ילכו .אנחנו לא ידענו אם אמת בפיהם ,לכן
חֹרףָ ,
בקשנו מאת חנקין לבוא אלינו ולבאר לנו :מה שורש דבר נמצא בזה .חנקין אמר לנו ,כי הבידואים צדקו .ובכן
התפשרנו עם הבידואים והתנינו כי יסיעו את אהליהם מעל אדמתנו אבל יכולים הם לבוא ולעבוד את האדמה
אשר חכרו ,עד אשר יאספו את תבואתם מקציר תבואת החורף .כך נגמר הסכסוך הראשון בינינו ובין שכנינו
בכי טוב12 .

כיצד נראו הדברים מנקודת מבטם של הבדווים? בפטיציה שנשלחה סמוך להקמת רחובות אל לשכתו
של הווזיר הגדול באסתאנבול ,אשר טיפל מטעם הסלטאן העות'מאני ברוב הפטיציות כתבו ארבעה
מראשי הקבוצה הבדווית שישבה בח'רבת דוראן:
 12לוין־אפשטיין (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .240
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השבט שלנו מונה שלושים ושתיים משפחות הכוללות בערך מאתיים נפש ,אנשים הנאמנים למדינה הנעלה,
הגרים באוהלים בח'רבת דוראן בתת־מחוז יפו אשר במחוז ירושלים .שבט זה ,זה דורות רבים ,מזמן אבותינו
וסבינו ,אינו מחזיק בשום אדמה אחרת למעט ח'רבת דוראן הנזכרת לעיל ,ממנה הוא מתפרנס ,ואין לו כל
מקום מגורים אחר מלבדה .לאחרונה מכרה הממשלה הנעלה את אדמת המקום [מזרעה] לאנשים מסוימים
מקרב תושבי הארץ .לא הבענו כל התנגדות לכך משום שהבעלים החדשים של האדמה ידעו בבירור שהמקום
עובד והוחזק על ידינו זה דורות רבים .על כן לא גילו כל התנגדות לנוכחותנו ולא גירשו אותנו ממקום
מושבנו ומאדמתנו .להפך ,הם הקלו עלינו ככל הניתן לעבד את האדמה ,כך ששני הצדדים היו מרוצים והפיקו
תועלת מהעניין .אולם בעודנו במצב זה נמכרה האדמה לפתע לקבוצת יהודים ִ[אסראילין]  13אשר באו למקום
יּכל אפנדי14 ,
כשברשותם ממון ויכולות כלכליות .הם הצליחו לקנות את האדמה בעזרתו ובתמיכתו של עלי ַה ַ
חבר במועצה המנהלית של תת־מחוז יפו ושל ועדת המסחר הידוע לשמצה עקב התערבויות דומות מסוג זה.
מאוחר יותר קונים יהודים עשירים אלו ,אשר כבר בנו מספר בניינים על האדמה של ח'רבה זו ללא אישור
רשמי ,בעזרתו של האפנדי הנזכר לעיל ,לא הסתפקו במה שכבר עשו .הם החלו לגרשנו מהאדמה שעליה
התגוררנו ולמנוע מאתנו לעבד את האדמה הנזכרת [מזרעה] ,כך שרק אנשיהם יפיקו ממנו תועלת .ככל
שוויתרנו יותר ,כדי ששני הצדדים יפיקו תועלת ,הם המשיכו להתגרות ולהציק לנו והתנגדו לנו בתקיפות,
כל זאת על מנת למנוע מאתנו להגשים את משאלותינו .במצב זה נקלעו כל חברי השבט למצוקה גדולה ,שכן
אין לנו אדמה או מקום אחר מלבד זה .אנו שרויים בבלבול ואיננו יודעים מה לעשות .האדמה [מזרעה] אשר
הייתה בידינו מאז זמנם של אבותינו וסבינו ,נלקחה מאתנו בכוח בידי הזרים ,אשר אינם רוצים להתייחס
אלינו על פי הנורמות המקובלות בקרב עובדי האדמה ולפי נורמות אנושיות בסיסיות ומידת הרחמים .בקצרה,
הם אינם מקבלים אותנו אפילו לא כעבדיהם ,והאשמה לנזק וליחס שקיבלנו יכולה להיות מיוחסת רק
להתנהגותו הבלתי מקובלת של האפנדי הנזכר לעיל.
אשר על כן ,ומשום שאנו הבדווים הגרים באוהלים בח'רבה זו [דוראן] זה דורות רבים ואין לנו כל מקום
אחר מלבד מקום זה ,וכן משום שאין לנו אדמה אחרת לעבד ,ומשום שאנו נמנים עם שבטי הבדווים הנאמנים
למדינה הנעלה ,אשר היא מגִ נתנו ,כל זאת מבלי לצפות לכל תמורה ,ובהתבסס על הצדק הידוע של המדינה
ועל הצדק והרחמים של הסלטאן ,הידועים בכל רחבי העולם ,ובתקווה שלא נהיה לבדנו אלּו שיימנע מהם
בררה אלא להגיש פטיציה זו ולהתחנן להוצאת צו נעלה לתת
הצדק והשוויון של המדינה הנעלה ,אין לנו כל ֵ
לנו להישאר במקום הולדתנו שבו אנו גרים ,זאת על פי ההסדרים הקיימים ,ולא לתת ליהודים [אסראילין]
לגרשנו ולמנוע מאתנו לעבד את האדמה ,כל זאת בדרך אשר תבטיח את שלוותנו ורווחתנו ,לצד זו שלהם.
לחלופין נבקש להוציא צו נעלה להקצות לנו אדמה מהרכוש האימפריאלי אשר תספיק למחייתנו ולקיום
משפחותינו וילדינו .אנו פונים לקבל רחמים ממי שבסמכותו להורות על הוצאת צו מלכותי ולהעניק מחסדו15 .
 13להערכתי כותב הפטיציה ,הערזוחאלג'י ,השתמש כאן במונח המקביל ל־ Israelitesאו בצרפתית  ,Israélitesקרי בני
ישראל.
בתשרין א־ת'אני  1305בלוח השנה המאלי
 14ראו עליו :פטיציה מאת היכל אל הווזיר הגדול כנגד יוסף מויאלִ 27 ,
העות'מאני ( 9בדצמבר  ,)1889באשבקאנליק ,אוסף משרד החוץ .393/44 ,היכל הסתכסך עם מויאל ,הפעיל והיזם
היהודי מיפו .הוא טען שמויאל העליבו וכן העליב נושאי משרות אחרים ונתינים עות'מאנים ,קילל את דת האסלאם
ושיתף פעולה עם חבר המועצה המנהלית בירושלים ,אסטריאדי אפנדי ,על מנת להפוך אדמות מירי אשר קנה ליד
יפו לאדמות במעמד ֻמלּך .לטענתו מויאל מכר חלק מהאדמות לאסטריאדי אפנדי במסגרת עסקה ביניהם .אסטריאדי
גם עזר לבטל תלונות כנגד מויאל אשר היו צריכות להיות נדונות במועצה המנהלית בירושלים וסייע למויאל לחמוק
זּב ַטה (החלטה) שנתקבלה ב־ 29באוגוסט  1889במועצה המנהלית של תת־מחוז
מעונש .כסימוכין לדבריו צירף היכל ַמ ַ
(קאזא) יפו ושהועברה לירושלים ,בעקבות תלונתו של היכל כנגד מויאל והחקירה שבאה בעקבות הדברים.
אלאוַ ל  1306בלוח המאלי ( 15בדצמבר  ,)1890באשבקאנליק ,אוסף משרד החוץ .395/32 ,הטיפול בפנייה
 3 15בכאנון ַ
של הבדווים הועבר על ידי משרד הפנים למחוז ירושלים ,ואנשי המחוז התבקשו לבדוק את העניין ולדווח .ראו את
טּבה וחבריו :משרד הפנים למחוז ירושלים 15 ,בגֻ 'מאדא אלאול 1308
הבקשה לבדוק את הפטיציה של חמיד אבן אבו ַח ַ
להג'רה ( 27בדצמבר  ,)1308באשבקאנליק ,אוסף משרד הפנים .1795/85 ,הייתה לפחות פטיציה אחת קודמת בנדון;
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הפטיציה של ראשי
הקבוצה הבדווית
שישבה בח'רבת
דוראן אל הווזיר
הגדול באסתאנבול
כנגד התיישבות
תושבי רחובות15 ,
בדצמבר 1890
(אוסף משרד החוץ,
ארכיון משרד ראש
הממשלה התורכי
באסתאנבול;
צילום :יובל בן־בסט)
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למרות הבדלי הגרסאות המתיישבים היהודים והבדווים של סיטריה בהחלט דיברו על אותו העניין,
אך הציגוהו משתי זוויות ראייה שונות ,המשקפות את תפיסות עולמם השונות .בעיני המתיישבים —
בהתאם למדיניות העות'מאנית הרשמית באשר לשימוש בקרקע ולזכויות בעלות עליה — הם קנו
את האדמה בכסף ,קיבלו עליה שטרי בעלות ,ואף אפשרו לבדווים ,מתוך התחשבות בנוהג המקומי,
להשלים את מחזור הגידול כנהוג בקרב האוכלוסייה הכפרית .לעומתם סברו הבדווים כי די בכך שהם
יושבי האזור שנים רבות ,שהשטח נתון לעיבודם ,ושאין להם מקור פרנסה אחר או אדמה חלופית ,כדי
להקנות להם חזקה על המקום .הם פנו כמיטב המסורת המוסלמית־העות'מאנית לחסדיו של הסלטאן
וביקשו שידאג למחסורם ויוודא כי מתקיים צדק — עיקרון שעל פי
תפיסת העולם האסלאמית הינו אחד התפקידים החשובים ביותר של
שליט המחפש לגיטימציה לשלטונו .פנייה לרגש הצדק של הסלטאן
ובקשה שיגן על נתיניו הנאמנים שעמדו חסרי ישע וחלשים למול
אי צדק — לשיטתם — הייתה אמורה להוביל להתערבותו בפרשה
ולמתן מענה לצורכיהם בדמות אחת משתי החלופות שהעלו ,פשרה
או אדמה חלופית; זאת אף שידעו כי מבחינה משפטית אין משקל
רב לטענותיהם ,שכן ,כפי שציינו בתחילת דבריהם ,אדמתם הועברה
עוד קודם לכן מידי הממשלה לאפנדי תושב האזור ,שעמו לא היו
להם בעיות.
בגישת שני הצדדים לעניין הבעלות על הקרקע נחשף פער
תרבותי מהותי .פער זה בא לידי ביטוי במקרים נוספים של מפגש
בין המתיישבים הראשונים לאוכלוסייה הכפרית ,כגון בוויכוחים על
רעייה בשדות שנקצרו ,על זכויות מים ועל גבולות חלקות ,והוא
תועד היטב בספרות 16.אף שהמפגש הראשוני בין אנשי רחובות
לבדווים של סיטריה הסתיים כביכול בהבנה ,מספר שנים לאחר
מכן התדרדרו היחסים בין הצדדים לעימות אלים ,שלדעת משה
סמילנסקי ,הסופר וההיסטוריון איש רחובות ,נבע מכך שהבדווים לא
השלימו עם פינוים מהשטח שעליו הוקמה רחובות ,ושעדיין היו להם
טענות אריסות על אדמת המושבה 17.מושבות יהודיות נוספות באזור
התערבו בעימות ושלחו תגבורת לעזרת רחובות ,ורק לאחר זמן מה,
ולאחר שהבדווים הוענשו קשות בידי השלטונות העות'מאניים על
התקרית עם מתיישבי רחובות ,הושג מודוס ויוונדי בין הצדדים18.
ראו בקשה לבדוק את פנייתו של השיח' אברהים סוטרי מנפת רמלה :משרד הפנים למחוז ירושלים 1 ,ברביע אלאול
 1308להג'רה ( 15באוקטובר  ,)1890באשבקאנליק ,אוסף משרד הפנים.1771/129 ,
 16ראו למשלY. Gorny, Zionism and the Arabs, 1882–1948: A Study of Ideology, Oxford 1987, pp. 12–19 :
 17מ' סמילנסקי ,רחֹבות :ששים שנות חייה ,תר"ן‑תש"י ,תל־אביב תש"י ,עמ' .32‑31
 18לוין־אפשטיין אל אגודת 'מנוחה ונחלה' 15 ,במרס  ,1892אצ"מ ;A 216/1 ,המליץ 11 ,באוגוסט  ,1893עמ' ;3
 13באוגוסט  ,1893עמ' .6
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התקריות בין
מתיישבי רחובות
לבדווים של סיטריה,
 11ו־ 13באוגוסט
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תקרית זרנוקה1913 ,
תקרית זרנוקה ,כפי שהיא מכונה בהיסטוריוגרפיה הציונית ,התרחשה בין אנשי המושבה רחובות
לתושבי הכפר הערבי הסמוך זרנוקה ,שמדרום־מזרח לה 19.הייתה זו תקרית אלימה ,אחת הקשות
ביותר שאירעו בין אנשי המושבות לאוכלוסייה
הכפרית שבסביבתן מאז תחילת ההתיישבות
הציונית בשנת  ;1882נהרגו בה שני יהודים וערבי
אחד והיו מספר פצועים .בעקבות האירועים
גאתה העוינות בין הצדדים המעורבים .התקרית
החלה כנראה כאשר מספר עוברי אורח ערבים
מהכפר זרנוקה קטפו ללא רשות ענבים בכרמי
ראשון־לציון שלצד הדרך 20.שומר שהעיר להם
הותקף ונשקו נלקח ,והתוקפים ברחו לכפרם.
אנשי המושבה רחובות שבאו לעזרת השומר
היהודי ועמיתיו השומרים מארגון 'השומר'
התעמתו עם אנשי זרנוקה ,פרצה תגרה רחבת
ידיים ,ובעקבותיה היו אירועי נקם .כך תיאר
סמילנסקי את האירועים:

מפת אזור רחובות
והכפר זרנוקה,
שנות העשרים של
המאה העשרים

'השומר' קיבל עליו את השמירה גם בראשון לציון.
יום אחד ,בעונת הבציר ,עברו שניים מבריוני זרנוגה,
בני עשירים ,דרך כרמי ראשון לציון ,כשהם נוהגים
בגמליהם הטעונים משא ,ואגב כך שלחו את ידם
לבצור מעט מן הענבים .אחד השומרים ,בן ירושלים,
'ירוק' עדיין ,יצא לקראתם והערבים הכירו בו שאינו
גיבור והתקלסו בו ,לקחו ממנו את אקדחו ואף
ִהכוהו .הערבים הלכו להם והשומר קרא לעזרה .בא
שומר רוכב ורדף אחרי הערבים והשיגם הרחק מן המושבה .אך הערבים היו בחורים עזי־רוח בידיהם אלות
כבדות ,ובידי השומר הרוכב רק אקדח ,כי לאור השמש לא השתמשו ברובים ,מחשש 'עין הרע' .הערבים הגנו
על עצמם באלותיהם ,ולא נתנו לשומר להתקרב אליהם והוא לא הצליח להחזירם למושבה ולקחת מהם בחזרה
את האקדח שגזלו .לב האיש חם בו והוא חזר לקרוא את חבריו לעזרה .הערבים הרגישו מרחוק בדולקים
אחריהם ופרקו את המשא מעל גמליהם ,רכבו וברחו אל תוך הכפר .באותה שעה נערכה בכפר סעודת מצוה
בביתו של השיך ,זבח משפחה .הבחורים באו וסיפרו למסובים כי יהודי ראשון לציון התעללו בהם ,הכום
וכן הרגו איש בידואי שהלך עמהם .המסובים נסערו והצעירים שבהם קראו' :מות ליהודים'! הזקנים לא יכלו
לעצור בהם וכל הקהל הזדיין באלות ,אקדחים ורובים ומיהר אל המקום שבו פרקו את משא הגמלים.
ח'אלדי (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .425‑424
ִ
 19על כפר זה ראו :גרוסמן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' ;240 ,164
 20על הפרשה ראו :כתבי משה סמילנסקי :זכרונות ,ב ,תל־אביב תרפ"ט ,עמ'  ;226‑166הנ"ל (לעיל ,הערה ,)17
עמ'  ;76‑73וכןN. Mandel, The Arabs and Zionism before World War I, Berkeley 1976, pp. 174–175 :
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וברחובות הוגד כי ערבים התנפלו על נס־ציונה להחריבה וכי התנגשות פרצה בין המתנפלים ובין שומרי
רחובות .הפעמון צלצל והזעיק את בני המושבה שמיהרו אל מקום המעשה .שני המחנות נפגשו בפינה בין
כרמי נס־ציונה ורחובותִ ,לבות האנשים מזה ומזה היו סוערים בגלל שמועות השקר שהגיעו לכל צד [ ]...ואז
התנגשו שני המחנות פנים אל פנים .נשמעו יריות משני הצדדים ,אחד הערבים נפל פצוע פצע ָמות בראשו,
חמשה מהם נפצעו .מן היהודים נפצעו שניים ונהרג סוס אחד .שני הצדדים נסוגו .ולאחר שהיהודים
ועוד ִ
עזבו את המקום וחזרו אל המושבה והערבים חזרו אל מקום הקרב לאסוף את פצועיהם ,הגיע למקום המעשה
שומר עברי רגלי מראשון לציון אשר ֵאחר לבוא .קרובי הפצועים התנפלו עליו כחיות טרף ,הרגוהו והתעללו
בגופו [ ]...ובאחד הלילות נחרדה המושבה שוב לקול צלצול הפעמון [ ]...באחד הכרמים הרחוקים ,על גבול
רמלה ,נהרג שומר על משמרתו [ ]...ושוב הסתבך משפט חדש ,ואף כי ספק היה בדבר ויתכן שהרגוהו גונבי
השקדים מרמלה ,תלו בני המושבה ,על פי עצת מומחים ומנוסים ,גם את הפשע הזה בצוארם של אותם
הנאשמים מזרנוגה21 .

שומרים ופועלים
ברחובות בתקופת
העלייה השנייה

תקרית זרנוקה הובילה לתקופה ארוכה של מתח בין המושבה לכפר זרנוקה ולמשפט שנדונו בו אירועי
הדמים ,ורק לאחר גישור בעזרת נכבד מחברון הושגה התפייסות 22.התקרית גם חשפה מתח רב בין
מתיישבי רחובות ,בני העלייה הראשונה ,לבין השומרים היהודים במושבה בני העלייה השנייה,
חברי ארגון 'השומר' 23.אנשי 'השומר' מחו על מה שנראה בעיניהם גישה פייסנית של המתיישבים
כלפי האוכלוסייה הערבית ,ואילו המתיישבים הסתייגו מהיחס הנוקשה והמשפיל של השומרים
כלפי האוכלוסייה הערבית באזור וטענו כי הם מובילים את המושבה לסכסוכים מיותרים עם שכניה
 21סמילנסקי (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .75‑73
 22שם ,עמ'  ;76‑75לפרוטוקול ועד המושבה רחובות שדן בתקרית זרנוקה ראו :רואי (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .197
 23ג' אלרואי' ,משרתי המושבה או רודנים גסי רוח? מאה שנה לאגודת "השומר" — פרספקטיבה היסטורית' ,קתדרה133 ,
(תשרי תש"ע) ,עמ' .94‑84
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הערבים 24.העימות בין האיכרים לאנשי 'השומר' גרם להרחקת השומרים מהמושבה רחובות ולסיום
חוזה השמירה עמם25.
לענייננו במאמר זה ,עשרות מֻ ח'תארים ערבים מרחבי האזור ,יחד עם קבוצה בדווית בשם אבו־
כשך מאזור נהר אלעוג'ה (הירקון) ,שלחו פטיציה משותפת לאסתאנבול ומחו בה על היחס הנוקשה
של אנשי המושבות היהודיות באזור כלפיהם:
אנו תושבי הכפרים הסמוכים לקולוניות היהודיות דאראן [רחובות] ועיון קארה [ראשון לציון] .ידוע כי המדינה
הנעלה פועלת ללא הפסק למען רווחת העם ,והצווים הנעלים הרבים שהיא מוציאה ברציפות מעידים על כך.
המדינה אינה מבחינה ביישום הצדק ובמידת הרחמים בין עני לעשיר[ ,בין] איכר לעירוני[ ,בין] מוסלמי לנוצרי
וליהודי .אולם היהודים הנזכרים לעיל תקפו את אנשי הכפרים שלנו ,שדדו ובזזו את רכושם ,הרגו ,ואף פגעו
בכבוד המשפחה ,כל זאת בצורה שאנו מתקשים לתארּה במילים .אשר על כן אנו כעוסים וזועמים .אם המצב
יישאר בעינו אף ניאלץ לעזוב את האזור שאנו מתגוררים בו ַ[אוְ טאנא] ,ושאנחנו אוהבים מאוד ונאמנים לו.
דוגמה אחת להתקפות שלהם ,הם מינו שומרים יהודים וזרים צ'רקסים והציבו אותם כשהם חמושים בכלי נשק
מסוגים שונים ,בכלל זה נשק אסור כגון [רובי] מארתין ו[אקדחי] מאוזר וגם סכינים [מילולית :נשק לבן] ,לרכוב
על סוסיהם בדרכים הציבוריות .הם תופסים כל אחד מאנשי הכפרים העובר בדרך הציבורית ,מכים אותו,
ולוקחים ממנו את בגדיו ואת כספו ,ואת מי שמתנגד להם הם הורגים .הם יורים גם על העוברים ושבים בדרך
הציבורית ,והורגים אותם .בתחילה שומרי הקולוניה עיון קארה תקפו שני אנשים בעלי גמלים אשר נשאו ברזל.
הם רצו לקחת מבעלי הגמלים את בגדיהם ,כספם וגמליהם ,אך אנשים אלו סירבו למסור את גמליהם ונמלטו
מעיון קארה על גמליהם כשהם מגוננים זה על זה [כדי למצוא מקלט אצל] אנשי הצדק .אולם למרבה הצער היה
עליהם לעבור מרחק שלוש שעות באדמות הקולוניות היהודיות ועוד שעה באדמת הכפר קוביבה שבתת־מחוז
עזה ,כך שבינתיים שומרי עיון קארה הזעיקו את שומרי דאראן ,והם פתחו באש על שיירת הגמלים הנזכרת,
ופצעו חמישה אנשים [במקורַ :קוָ אס ,כלומר משרתים] וסוס שירו בהם כדורים .ואדם אחד מקרבם נשפט [צ"ל:
נקרא להישפט] בידי הממשלה המקומית בעזה וביפו ,אשר בדקה את מקום הפשע .ומכיוון שדו"ח התביעה
בעניין נמצא כיום בבית המשפט בתת־מחוז עזה אנו מבקשים הוצאת צו על ידיכם לקיום חקירה בתביעה זו.
כל אימת שאנו פונים לממשלה המקומית להוציא להם [ליהודים מהמושבות] צו זימון או הבאה לפי הכללים,
היהודים עונים לאחראי הזימונים כי המבוקשים אינם בנמצא שכן נסעו לרוסיה או לאירופה .באמצעות תשלום
כספי הם עושים ככל העולה על רוחם כאילו יש להם ממשלה קטנה משלהם בתוך המדינה .על כן אנו האיכרים
העניים מגישים פטיציה זו כדי להציל עצמנו מעושקם ומתקיפותיהם[ ,ומבקשים] להחרים את הנשק האסור
הנמצא ברשותם וביישוביהם כגון המרתין והמאוזר .אם תבדקו את תלונותיהם ואת שקריהם על האנשים בעלי
הגמלים הנזכרים תמצאו שאנחנו צודקים ותענישו אותם לפי החוק .וההחלטה בסופו של דבר היא החלטתכם26.

פטיציה זו אורגנה לאחר התקרית הראשונה בין שומרי רחובות לכפר זרנוקה ,בתוך ימים ספורים
בלבד .חבירת עשרות המח'תארים מרחבי האזור להגשת הפטיציה המשותפת וצירוף חותמותיהם
לפטיציה ,מלמדים על רשת מפותחת של העברת מידע ושיתוף פעולה בין הכפריים .יש עדויות לא
מעטות לקיומן של רשתות כאלו בין כפריים במקומות שונים בארץ־ישראל ,רשתות שעבר בהן מידע,
ושנרקמו בהן קשרים חברתיים ותרבותיים 27.תפקיד חשוב בגיבוש רשתות אלו מילאו נכבדים ואנשי
24
25
26
27

שם ,עמ' .92
שם ,עמ' .92 ,85 ,80
 16בתמוז  1329בלוח המאלי ( 29ביולי  ,)1913באשבקאנליק ,אוסף משרד הפנים.30/5 ,EUM. EMN ,
Y. Ben-Bassat, ‘Regional Cooperation among the Rural Population of Palestine’s Southern Coast as Seen in
 ;Joint Petitions at the End of the 19th Century’, New Perspectives on Turkey, 46 (2012), pp. 213–238מנדל ציטט
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הפטיציה של
ראשי הכפר
זרנוקה ועשרות
ֻמח'תארי
כפרים מהאזור
כנגד המושבות
היהודיות לאחר
תקרית זרנוקה,
 29ביולי 1913

(אוסף משרד הפנים
התורכי ,ארכיון משרד
ראש הממשלה התורכי
באסתאנבול;
צילום :יובל בן־בסט)
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דת מקומיים וכן מוקדי קדושה מקומיים .למשל חיים חיסין ,ממתיישבי גדרה ,כתב בזיכרונותיו על
אחד מאנשי הכפר קטרה ,הסמוך לגדרה ,נכבד ששמו יצא ברחבי הסביבה כאדם קדוש:
לא מכבר נזדמן לי לראות ,כיצד הערבים קוברים אישיות חשובה .טכס בממדים כאלה רואה האירופאי רק
לעיתים רחוקות .בקאתרה התגורר זקן נכבד אחד ,נצר למשפחה קדושה בעיני הערבים .הוא נחשב לבר־סמכא
גדול בקרב הפלחים ,שראו בו קדוש .בכל ערי הסביבה וכפריה השבועה הרגילה ביותר היא' :בחייאת אל
קאתראוי' — (אני נשבע) בחיי (השייח') הקאתרי .ממקומות רחוקים נהרו אליו ערבים ליישוב מחלוקות ,לקבל
ברכה ועצה ,ומובן מאליו שאיש לא היה מגיע בידיים ריקות .כמה פעמים הזדמן לי לדבר אתו [ ]...לא יצא
זמן רב ,ואל קאתרה החלו להגיע תהלוכות מעברים שונים .מכל כפר הגיעו משלחות חגיגיות .בראש נשאו
את דגל הכפר ,בעקבותיו באו הנגנים שניגנו ותופפו על כלים שונים ,ובסוף צעדו השייח'ים הזקנים והגברים
יראי־השמים ביותר של הכפר ,שרים הימנונים דתיים עגומים28 .

רשתות הקשר בין הכפריים בתקופה זו התגבשו לאו דווקא בשל ההשפעה ההולכת וגוברת של הערים
המרכזיות על האזור הכפרי שסביבן ,תהליך שהתחולל במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה29,
אלא היה להן גם יסוד כפרי אזורי — קיום שווקים אזוריים ,מקומות קדושים ,הגשת פטיציות ופעילות
משותפת ביחד למול הרשויות וכו' .על כל פנים עבר ברשתות אלו מידע על ההתיישבות היהודית ,על
תקריות בין כפריים לתושבי המושבות ולבדווים ועל עסקות רכישת אדמה שעשו המושבות וארגוני
התיישבות יהודיים30.
נקודה מעניינת נוספת בפטיציה זו היא ההאשמות חסרות התקדים שהעלו הכפריים כלפי
המושבות והפן האזורי שקיבלו הדברים .הכפריים האשימו את המושבות היהודיות — מושבות אחדות
(מושבות יהודה הגדולות) ולא מושבה אחת (רחובות) כבפטיציה משנת  — 1890בפעילות עוינת ולא
חוקית כלפיהם ,בזלזול בחוקי המדינה העות'מאנית ובמערכת המשפט שלה ובהחזקת נשק לא חוקי.
ייתכן מאוד כי רוח הדברים משקפת שינוי שחל באופי התקריות בין המושבות לאוכלוסייה הכפרית
שמסביבן לאחר  ,1908שינוי שבא לידי ביטוי למשל בתקרית אלפולה בשנת  1910ובתקריות אחרות
בגליל התחתון בשנת  31.1909בתקריות אלו היו מעורבים לראשונה גורמים פוליטיים ערביים ,שגילו
מודעות גוברת והולכת לפעילות הציונית ול'סכנה' שנשקפה ממנה ,וכן הייתה מעורבות עמוקה
של העיתונות ,שהחלה לפרוח לאחר מהפכת  ,1908עם הסרת הצנזורה מימי הסלטאן עבדול חמיד,

28
29

30
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בספרו פטיציה דומה ששלחו הכפריים אל מושל מחוז ירושלים לאחר תקרית זרנוקה ,כפי שהוא למד עליה מהתכתבות
בין פעילי התיישבות יהודים .לדבריהם אחד ממארגני המאבק בפעילות המושבות בעקבות תקרית זרנוקה היה שיח'
ֻסלימאן א־תאג'י מיפו ,מייסד ה'מפלגה הפטריוטית העות'מאנית' בעיר זו .ראו :מנדל (לעיל ,הערה .)20
חיסין ,מרשומות (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .140‑139
'אנשי מישור החוף לא פיתחו זהויות אזוריות חזקות כמו אלה של אנשי ההר .עם זאת באמצעות הגאות הכלכלית
במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה והמנגנון של המנהל העות'מאני המקומי ,הגדילה העילית העירונית של
יפו ושל עזה את שליטתה באזור הכפרי שלה ,ובהדרגה התהווה תהליך שהוביל ליתר לכידות אזורית' (J. Büssow,
.)Hamidian Palestine: Politics and Society in the District of Jerusalem, 1872–1908, Leiden & Boston 2011, p. 206
ראו לדוגמה :פטיציה קולקטיבית של כפרים באזור מסמיה־קסטינה כנגד גובה מס הוֶ רגי ,מס על קרקעות ,שנדרשו
לשלם 18 ,ברביע אלאול  1309להג'רה ( 21בנובמבר  ,)1891באשבקאנליק ,אוסף משרד החוץ .396/79 ,בין היתר ציינו
הכותבים את ערך האדמות של המושבה גדרה הסמוכה ,שממנו נגזר גובה המס ,ודרשו לקבל זכויות דומות לאלו של
המתיישבים היהודים.
מנדל (לעיל ,הערה  ;)3ח'אלדי (לעיל ,הערה .)3
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תקריות רחובות בפטיציות של האוכלוסייה הערבית הכפרית לאסתאנבול1913‑1890 ,

שהגבילה התאגדות פוליטית ואת
חופש הביטוי .הדברים גם נדונו
בפרלמנט העות'מאני ,שהתכנס
מחדש לאחר קיפאון של כשלושים
שנה .ביזמת צירים ערבים דן
הציונית
בפעילות
הפרלמנט
בארץ־ישראל ובסכנות שגילמה
כביכול לאימפריה ,לשלמותה
הטריטוריאלית ולאחדותה וכן
לאוכלוסייה הערבית בארץ־ישראל.
גם בפטיציות אחרות מהתקופה
שלאחר  1908הנוגעות להתיישבות
היהודית ניכר שינוי ברטוריקה כלפי
המושבות ,שינוי ששיקף כנראה הלך רוח שהחל רווח בארץ 32.בעבר כינו את היהודים בני ישראל
(אסראילין) או בני עדת דת משה (א־טאיפה אלמֻ ַסוִ יַ ה) ,ואילו עתה דובר לראשונה בפטיציות על
'האיום הציוני' ,על מעבר הקרקעות לידיים יהודיות ועל ה'סכנה' שבמפעל ההתיישבות היהודי33.
גם בצד היהודי חלה החמרה בדברים .גור אלרואי כתב למשל בעניין תקרית זרנוקה ותגובת אנשי
'השומר' על האירועים כי 'הרטוריקה של דם ,אדמה ,בגידה ,רצח וכבוד לאומי העלתה את הסכסוך
היהודי‑הערבי מסכסוך מקומי בין חקלאים יהודים לחקלאים ערבים לפסים לאומיים ואף לאומניים'34.
לבסוף ,מעניין המיקוד השונה של הפנייה אל המרכז האימפריאלי בשתי הפטיציות .בפטיציה
משנת  1890פנו העותרים אל הסלטאן בבקשת רחמים בהדגישם את חוש הצדק הידוע שלו ואת
חולשתם והיותם חסרי הגנה .ואילו בפטיציה משנת  ,1913אולי ברוח מהפכת  1908והמשטר החוקתי
 32ייתכן שהדבר משקף שינוי הקשור להחלפת השלטון ולתחילתו של העידן הפוסט־חמידי .קמפוס תיארה כך עידן זה:
'עקב הצנזורה הנוקשה באימפריה ,צורות כאלו של ביקורת על הסלטאן היו בגדר טאבו לפני  ;1908אחר כך הן צצו ועלו
על פני השטח .בנאומים פומביים ועל דפי העיתונות החופשית החדשה התרבו תלונות על הסבל במהלך שלושים ושלוש
השנים הקודמות .אב ,אח ובן פחדו זה מזה ,שכנים הלשינו אלו על אלו ,וכל אחד צריך היה להסתיר את מחשבותיו,
אפילו מפני עצמו' (M.U. Campos, Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth-Century
 .)Palestine, Stanford 2011, p. 45ראו גםY. Ben-Bassat, ‘Rural Reactions to Zionist Activity in Palestine before :
)and after the Young-Turk Revolution of 1908 as Reflected in Petitions to Istanbul’, MES (forthcoming
 33הפלאחים של אלפולה אל הווזיר הגדול 24 ,בניסאן  1326בלוח המאלי ( 7במאי  ,)1910באשבקאנליק ,אוסף משרד
הפנים — 91/41 ,MUI ,זוהי פטיציה כנגד משפחות סורסוק וטוויני ,שמכרו אדמות לציונים הזרים (בתורכית
עות'מאנית :יפאנג'י אג'נבי ,זיוניסת מסוי) .ראו גם :פטיציות של אנשי הכפר מסמיה כנגד בדוויי אלוחידאת22 ,
בכאנון א־ת'אני  1325בלוח המאלי ( 2בפברואר  ,)1910באשבקאנליק ,אוסף משרד החוץ 9 ;401/58 ,בשבאט 1325
בלוח המאלי ( 22בפברואר  ,)1910באשבקאנליק ,אוסף משרד הפנים .77-1/24 ,MUI ,אנשי מסמיה ,שהיו מסוכסכים
עם בדוויי אלוחידאת ,והזהירו בפטיציות שלהם כי אם לא תשתנה התנהלות המדינה ולא יכונן מנהל צדק תקין ,ימשיכו
אדמות לעבור לידיים יהודיות ,כפי שהיה בתקופת החושך והעריצות של עבדול חמיד השני .הם ציפו כי עתה ,לאחר
המהפכה ,ייפתח דף חדש וזכיותיהם החוקתיות יוגנו.
 34אלרואי (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .93
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קריקטורה בעיתון
ביירותי משנת
 :1911יהושע חנקין
(משמאל) מפזר
מטבעות זהב כדי
לרכוש את אדמות
עמק יזרעאל ,צלאח
א־דין (מימין)
מזהירו להתרחק
ממצודת אלפולה
(בתחומי קיבוץ
מרחביה של ימינו);
ביניהם :מסילת
רכבת העמק
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יובל בן־בסט

שכוננה ,הושם הדגש על אחריות המדינה ,על המשטר החוקתי ,על אזרחות שוויונית ,על חשיבות
תפקודם של בתי המשפט — שמשתמע מן הדברים כי לא ביצעו את מלאכתם נאמנה — על צרת השוחד
ועל חוסר המשילות השלטונית של האימפריה ,שקמו בה ,כך נטען ,גופים הפועלים כמדינה בתוך
מדינה ,קרי המושבות היהודיות.

סיכום
הפטיציות שנסקרו במאמר זה מספקות ,למרות מגבלותיהן ,נרטיב של ראשית ההתיישבות היהודית
החדשה המשקף את הבנתה של האוכלוסייה הכפרית ,הן יושבי הקבע הוותיקים והן הבדווים שהיו
בתהליך התיישבות ,נרטיב שאפשר להשוותו ולעמתו עם נרטיבים מוכרים לנו יותר ,כגון אלו שכתבו
המתיישבים היהודים הראשונים .הנרטיב שבפטיציות אף תואם במידה מסוימת מחקרים חדשים,
כגון מחקרו של אלרואי על חלקו של ארגון 'השומר' בהתדרדרות היחסים בין המושבות לאוכלוסייה
הערבית לפני מלחמת העולם הראשונה ועל יחסם הנוקשה של אנשי 'השומר' לאוכלוסייה זו ,יחס
שהביא לעימות בינם לבין האיכרים הוותיקים.
ממקרי הבוחן שנסקרו לעיל עולה שפטיציות שנשלחו לאסתאנבול בידי האוכלוסייה הכפרית
של ארץ־ישראל ,הן כפריים והן בדווים ,בקשר להתיישבות היהודית ,הן נדבך מחקרי חדש שידענו
עליו מעט יחסית עד כה; נדבך זה ,גם אם אינו משנה את התמונה הכללית ,מאפשר לנו הבנה
טובה יותר ממקור ראשון של התנהלות האוכלוסייה הכפרית ,צרכיה ותפיסתה את המרחב שסביבה
ואת עניין הבעלות על הקרקע .אמנם נראה שההתיישבות היהודית לא עמדה בראש מעייניה של
אוכלוסייה זו ,אשר שלחה לרוב פטיציות בעניינים רבים אחרים ,כגון בעלות על קרקע ,תשלום
מסים ,שחיתות והתעמרות של פקידים .אולם על פי ממצאים ארכיוניים נוצר הרושם שבמקרים רבים
של התיישבות יהודית שלחה האוכלוסייה הכפרית פטיציות כנגדה והעלתה בהן טענות שונות ,לרוב
בדבר המשאבים שנזכרו לעיל ,גבולות חלקות ,בעלות עליהן ,שימושי קרקע וכו' .מכל מקום נחוץ
מחקר מעמיק שיבחן את דפוסי הגשת הפטיציות של האוכלוסייה הכפרית כנגד ההתיישבות היהודית,
את סיבות הגשתן ,הטיפול בהן ותוצאותיהן.
הפטיציות הכפריות מדגימות בצורה הטובה ביותר את הפער העצום בין תפיסת האוכלוסייה
הכפרית ,במיוחד הבדווית ,בדבר הבעלות על הקרקע לבין התפיסה של המתיישבים היהודים,
בהתאם למדיניות השלטונות העות'מאניים מאז  ,1858קרי רישום השימוש בקרקעות על שם אנשים
פרטיים .בעיני המתיישבים קניית האדמה בכסף ,קבלת שטרי הבעלות ורישום הקרקע אצל הגורמים
המוסמכים אפשרו להם לעשות באדמתם כהבנתם ללא כל מחויבות להתחשב בגורמים אחרים.
לעומתם הבדווים ,כפי שמלמדת הפטיציה משנת  ,1890ייחסו משקל רב למצב בשטח ,לזכויות
שנקנו מתוקף ישיבה היסטורית והחזקה בפועל וכדומה .דומה כי הדברים תקפים אף בימינו ,במאבק
הקשה שבין המדינה לבדווים בדרום הארץ ,מאבק שנסב על תפיסות סותרות של בעלות על קרקע,
וששורשיו ההיסטוריים נעוצים עמוק בתקופה העות'מאנית.
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